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СЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г 

Про затвердження «Програми розвитку 
малого підприємництва в м. Бровари 

на 2009- 2010 роки 

РОЗГJJJlН}'Вши проект Програми розвитку малого підприємництва в 
~. Бровари на 2009-2010 роки, схвалену виконавчим комітетом Броварської 
МІСЬКОЇ ради ,рішення від 13.01.2009 Н!! 03 ,відповідно до cTaтri 9 Закону 
України «Про державну підтримку малого піДПРИЄМНИЦТВа», керуючись 
пун~ом 1 cтani 27 та пунктом 22 cTaтri 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Програму розвитку малого підприємництва в м .Бровари на 
2009 -2010 роки, далі -Програма, що додається; 
2. Управлінюо економіки забезпечити роботу по неухильному виконанню 
заходів Програми; .... . . 
З. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ПОСТІИНУ КО~ІСІЮ. З 
Питань соціально-економічного та куль ного розвитку, бюджету, фІнаНСІВ 
та цін. кр r ~ 
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Подання: 

Виконуюча обов'язки начальника 

управління економіки, заступ~ик ~ р Т.Г.Поліщук 
начальника управління еКОНОМІКИ ~ 

Погоджено: 

Заступник міського 

голови В.О.Андрєєв 

Начальник юридичного С ~ 

,~Btпi~: ft'~ ftJ~~·r~ 
LYв.~~ ,. /~.h~ rJ J7/1~~~. 

Начальник загального 

відділу Н.І.Гнатюк 

Голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін 

OUOilG2 

А.В.Булка 
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ЗМІСТ 

. 
1. ~арактеРllстика Броварської ~liCЬKOЇ програ~111 РОЗВІІТКУ J\lалого 
ПЩПрllємництва на 2009-2010 РОКІІ 

Стан і аналіз проблем малого підпрllЄМНllцтва в місті. 

Головна мета Програм .. і очікувані результати. 

2. Заходи Програми відповідно до пріОРІІтеТНІІХ завдань за 
напрямками підтРИМКИ малого підПРИЄМНllцтва: 

І. Впорядкування нормативного правового регулювання піДПРllЄJ\I 

ницькоі діяльності. 

П. фінансово-кредитна та інвеСТllційна підтримка. 

Ш. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування 
інфраструктури підтримки піДПРIIЄМНllцтва. 

ІУ. Підготовка кадрів для малого ПЇдПРОЄМНllцтва. 

3. Цільовий проект: Створення умов для РОЗВІІТКУ підПРllЄМСТВ З надання 
il(IITJIobo-комунаnьних послуг. 



2. 

3. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

aporpBl\ll1 розвитку малого підПРllЄl\lНllцтва Б 
1\1. роваРl1 на 

2009 - 2010 РОКІІ. 

Загальна характеРllСТllка міста 

• площа території ( тис. кв.км.) 

• кількість населення (тис.чол.) 

• відсоток безробітних до всього 

працездатного населення (%) 

0,034 

92,3 

0,9 

• перелік територій, які відносяться до : 

- зон інвестиційної привабливості 

- територій пріоритетного розвитку 

Дата затвердження Програм .. 
розвитку малого піДПРlfЄМНИQтва в 

м. Бровари ва 2009 -2010 РОКІІ 

Головний замовник Програми 
Головний розробник програми 

СпіврозробнИІСИ 

Рішення міської ради 

від « » ________ 200_ 

X!~ ______________ __ 

Броварська міська рада. 

1.УправліШUl економіки Бро
варської міської ради. 

2.Відціли та служби виконко
му, координаційна рада з пи
тань розвитку підприємницт
ва, інвестиційна рада міста. 



І 

.'і. Мета і перелік пріоритетн'''х 
.. n завдань Метою Програми є. спряму

вання дій органів місцевого 
самоврядування, суб' єктів 

малого підприємництва, уста
н?в ринкової інфраструктури 

ПJдтримки підприємництва 

ДпJI створення сприятливого 
підприємницького середови
ща в місті поліпшення еконо
мічних показників господар
ськоі діяльності суб'єктів ма
лого підприємництва, забез
печення зайнятості населен

ня, в т.ч. соціально-вразливих 

його верств; впровадження 

ефективної системи обслуго
вування, підтримки та захис-

5. 

Програми 

ту. 

Очікувані кінцеві результати від реалі- Дані станом Очікувані 
зації Програми в динаміці змін цinьо- на початок дії Показники 
вих показників: Програми 

I.Кількість діючих малих підприємств 
Ікїлькїсть мп на 1 О тис. чол .. населен
ня (одиниць)/ 
2. Чисельність прац1ОЮЧИХ на малих 

підпРИЄМСТВах (осіб) 
3.Кількість підприємців-фізичних осіб: 
зареєстрованих 

діючих 
4.Кількість фермерських господарств 

(одиниць) 

(прогноз) 

1160 

121 

5290 

8979 
4800 

3 

кількість фермерських угідь{га) 
5. Питома вага малого підприємництва 6,3 
у загальному обсягу реалізованої про-
дУкції міста(о/о) 
6. Надходжения до всіх рівнів бюдже
тів (тис.грн.) 

165000 

1211 

125 

5400 

9750 
5200 
4 

8,1 

184800, 

4 



1·'-~~7~.~К~і~ЛЬ~К~і~СТПЬ~О~б~'Є~kТ~іВ~іН~Ф~~~ryp;т----____ -, ________ __ 
підтримки малого під:аструктури 
(одиниць) РИємництва 

б. 

7. 

8. 

t--
9. 

--

- бізнес-центри 
- бізнес-інкубатори 
- технопарки 
- лізингові центри -
- фінансово-кредитні установи ;6 
- кредитні спілки, установи взаємного 5 
кредитування) 

- фонди підтримки підприємництва 

- інвестиційні,інноваційні установи 
- біржі 
- інформаційно-консультаційні устано- 6 
ви 

- страхови компанії 13 
- аудиторські фірми 3 

8.Залучення СМП дО виконання ро
біт/послуг за державні кошти 
- кількість (одиниць) обсяги (тис.грн.) 
9. Кількість підприємців, що пройдуть 612 
підготовку, перепідготовку та підви
щення кваліфікації (осіб) 
ІО.Кількість створених нових робочих 812 

7 

1 
1 

40 
6 

13 
5 

821 

1018 

місць (одиниць) 
Терміни, етапи реалі- Терміни виконання та виконавці Програми 
зації Програми та ви- указані в заходах щодо її реалізації. 
конавці 
Перелік цільових про- Створення умов ДJIJI розвитку підприємств з 
ектів. 

Вартість програми -
обсяг коштів необхід
них на фінансування 

заходів передбачених в 
міському бюджеті 

Основні джерела фі
нансування 

надання житлово-комунальних послуг 

2009 рік - 13 тис.грн. 

2010 рік- 146 тис.грн. 

Фінансове забезпечення Програми здійсню
ється за рахунок коштів міського бюджету, 
вітчизняНИХ та іноземних інвестицій, коштів 
цеН'ІРУ зайнятості та інших джерел фінансу-

ванНЯ. 



k-',O. -Система органїзацїfiї ~ППр~о;гр:;;а;;м:;:;а;-:р:о::зв==-:=-:---:-------" 
итку малого підприємництва на 

контролю за виконан- 2009-2010 роки погоджується в установлено-
нЯМ Програми. му порядку головним управлінням економіки 

облдержадміністрації та Представництвом 
Державного комітету Украіни з питань регу
ляторної політики та підприємництва, затвер
джується рішенням сесії міськоі ради. Конт
роль за виконанням Програми розвитку мапо

го підприємництва в місті здійснює постійна 
депутатська комісія з питань соціально

економічного та культурного розвитку 

,бюджету ,фінансів та цін. Функції підготовки 
програми безпосередньо виконує управління 
економіки Броварської міської ради та коор
динаційна рада з питань розвитку підприєм
ництва . Управління економіки забезпечує ре
алізацію даної програми в повному обсязі і 
надають відповідну інформацію г~л~вноМ?: 
управлінню економіки облдержадм~НlстраЦl1 
до 15 числа місяця, наступнОГО за ЗВІТНИМ пе
ріодом. У процесі роботи до Проrpами мо
жуть вноситись зміни та доповнення з метою 

уточнення окремих їх по~иці~, вихо~и з 
вИМОГ часу і зміни еКОН~МІЧНОl ситуацll як В 

}фаїні так і в місті. 



І. ХарактеР.IСТ.lка ПРОГРВІ\ІІІ 

Програма розвитку малого підприємництва на 2009-2010 • ... роки затверджу-

Є(ЬСЯ р~шенНJlМ MICЬ~01 ради, ПОГОДжується в установленому порядку з головним 
ynР~ВЛІННЯМ е~ОНОМІКИ облдержадміні~тра~ії та з Представництвом Державного 
KOM1Te~ УкраІНИ з питань реГУЛЯТОРНОІ ПОЛІТИКИ та підприємництва у Київській 
облаСТІ. 

Контроль за виконанням Програми розвитку малого підприємництва в місті 
здійснює постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного та куль
турного розвитку, бюджету, фінансів та цін. Функції підготовки програми безпо
середньо виконує управління економіки Броварської міської ради та координа
ційна рада з питань розвитку підприємництва та забезпечують її реалізацію у по
вному обсязі на надають відповідну інформацію головному управлінню економі
ки облдержадміністрації щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним 
періодом. 

у процесі роботи до Програми розвитку малого підприємництва на 2009- •. 
2010 роки можуть вноситись зміни та доповнеННJI з метою уточнення окремих ІХ 
,позицій, виходячи з вимог часу і зміни економічної та соціальної ситуації як в 
країні так і в місті. . . 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок КОШТІВ M~CЬK~ГO 
. ... ів центру заЙНЯТОСТІ та ІН-бюджету, вітчизняних та іноземних ІнвеСТИЦІИ, кошт 

ших джерел фінансування. 
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Структура системи підтримки малого підприємництва в м.БроваРII 

І Броварська міська рада І 
і Вllконавчпй KO~liTeт Броварської ~liCЬKOЇ paдll-

УправnіНІIН eKOIIO~liKII IiР08аРСloкоі ~liCIoKoi p!IДll 
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КООРАllllаціnиа рада :J ПIIТ8ІIIо P0:J811ТК)' ПШПРIIЄМИIIЦТ8а. 

Проrpa.lа pOJ811тtey МIIJIОГО пШПРllС.lllllцтва 81\1.БР08ар" 1181009-1010 РОКІІ 

ВПОРlмуванНJI норма- Фінансово-
РеСУРСl!е та іllфОР-11IВНОI'О реtyJlIO_ВИиа крwrrиа та 

піАпРIIСМНlща.коі діа- інвеСТlщіАН8 MaqinHC забе3пе-

Jlа.ності пітрllМка чеllНJI. формуваННIІ 

інфРВСТРУКТУРI! під· 

. 
";'ІІМКІІ піапош:м-
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Цinа.ОВlln просп: 
СТВОРСНІІІІ умоа МІІ 
РОЗВlmcy піДПРII-
ОІТС :J HaдDHНII ЖJr-
TJlOBO-KOMYН8JlIoН.1X 

ВIlIСОIІIІВЦЇ ПрограМIІ P038I1ТJCY "ІIIJIОГО пlдПРIІОlІІlЩТDа в .1.БРОВ8РIІ ІІа 
2009-2010РОКII 

БРОІВРська Мі.- Вілдш містобуlG'- 3емел.lllln YnpBMi11111 УПРlUlJlі'lllІІ економі- Мапі підПР11 
раЯОНIІВО подат- ІВІІНІ та архітек- lіддin; KOAIYllaп.lloi К'І РCAlllCWЇ ПDІ:І' " "НО- ОIСТВа. під-
кова іиспекціl. 1)'р1l ЖIІТJlОВО- маСІ10сті вс жtПТІІ»."О6ріі nPllощі та іх І 
ТелеC'l)'діl «Наше KOAIY"Вn.IIC 6ап.кіВUUIIIIІI). "&ро- об"єm,аllllll 
місто» VПDlUlJlіШIR _ре •• панорама 
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Стан і аналіз малого ПЇДпрllЄl\lНllцтва в I\lісті 
Головна мета ПрограМl1 іі очіrnrв . • 

... .1 аНІ результаТII. 

Мале підприємництво, як особлива форма еКОНОМІ·Ч .. . . . НОІ актиВНОСТІ у право-
вому СУСПІЛЬСТВІ, виконує низку об'єктивних соціальни Ф ... . ... х УНКЦІИ, спрямованих 
на ПJдвищення иого матеРІального та дуХовного потенціалу ств .. . ... . , оренWI переду-
мов для практично І реалlзаЦlI ЗДlбн~стей і творчого потенціалу кожного грома-
ДІнина, створен~я нових робочих МІСЦЬ, зростання доходів населення, збере
ження 1 розвитку національного менталітету. 

Мале підприємництво є невід 'ємним і необхідним компонентом розвинутої 
господарськоі системи, основою економічного та суспільного розвитку. Цей 
сектор здатний швидко наситити ринок товарами і послугами, послабити 
монополизм, суттєво прискорити впровадження у виробництво науково

технічних розробок і нових технологій. Перевагами малого бізнесу є мобільність 
і легка адаптація до кон'юнктури ринку, орієнтація на споживача особливо в 
УМОВах фінансової кризи. 

Розвиток підприємницької діяльності в YМ~Bax ринкових відно.син є. o~~ 
. зі 1WIЯXiв виведенWI економіки з кризи, ДОКОРІНного покращвиWl І стаБШlзацll 
соціально-економічних умов життя населеНWI. Тіл~КИ економічно вільн~й та 
юридично захищений товаровиробник, власник, ~КИИ .~arнe ~PO~~HOI пр~
ці, зацікавлений у стабільності суспільства, у СОЦlалЬНIИ та нацlОН~ЬН1И злаГОДІ. 
Підприємництво формує ринкове середовище і є одним з в:uкелlВ перебудови 

. . гнення вищого РІВНЯ виробництва. 
еКОНОМІЧНОЇ інфраструктури МІСТа, дося . . 
Створення сприятливого підприємницького клімату у M~CTI пов~о. стати ~a~o-

оналення рівня ВІДНОСИН І СПІвпрацІ П1д-
рукою консолідації зусиль щодо удоск анами державної влади, бу-
пр • самовngnvв8ИНJI, орг 
НЄМств з органами МІсцевого r-" - . стиційно-інноваційного сере-

ти Ф ання привабливого Інве 
СПрямованим на ормув .. стратегії міста, інформаційно-

Довнща, вдосконалення ма~кеТИН~ОВ.ОІ имки малого підприємництва, реа-
K?HC~нroBoї, навqально-тре~IНГО~ОI Пl~місцевому рівні. Саме такі завдвиня 
JIlзаЦIЇ ефективної регуляторНОl ПОЛ"ТИК:~ництва та необхідності забезпечення 
СТосовно функціонування малого ПІДПР у аїии "ІІро державну підтрим-
й ..... IУcrrf.ся У Законах кр 
ого Потужного розвитку CTAD"&A"- • ну програму СПРИЯНWI розвитку ма-

Itv " "Про НаЦ10Наль .. . 
.'.1 Малого підприємництва , и державної регуЛЯТОРНОІ ПОЛІТИКИ У JI .. ." "Про засад . .. 
ОГО підприємництва в УкраІНІ , . ну систему У сфеРІ господаРСЬКОІ 

Ф . ·СС "Про ДОЗВІЛЬ 
С. еРІ господарської діялЬНОСТІ , . 
ДUlJIЬНОСТІ0СС жавну під"'"имКУ малого П1дприєм-. .. "Про дер ," r 

Відповідно до ЗакоНУ украІНИ малого підприє~тва. є:. 
IІИЦТва" суб'єктами HOuv порЯДКУ як суб єкти П1дприєм-
Ф. . у встановле А ... .1 • ьності. 

- !ЗИчні особи, зареєсТрованІ .. д~ ... ' 
IІНцької о. діяльності БУДЬ-ЯКО1 оргаи1ЗацlИ . иємнИЦЬІСОІ 
-IOРllдичні особи - суб'ЄКТИ ПІДПР 



ІІа-правової форми та форми власн . . ОСТІ, В яких серед б· 
працюючих за ЗВІТНИЙ період (кале ... ньоо ЛІкова чисельність 

.. ндарнии РІК) не пе 5· повогО доходу ВІД реалІзації ПРОДУКЦЇ' ( б' ревищує О ОСІб, обсяг ва-
І ро ІТ, послуг) за цей період не переви-

Динаміка зростаиНJI КЇАЬКОСТ· 
у6' • • І зареєстроваввх 

с ЄКТІВ nI . · ДПРИЄМИИЦЬКОЇ д1J1AЬHOCTi 2003-2007рр. 

----- ------------:----~~._._-
~----_._- --- --"""""7-""2-----1 

----_._-~===;;----_. 

2003 2004 2005 200& 2007 

І 

І [] кількість фізичних осіб ііі кількість малих п~~р~ємс:~.j 

ЩУє сімдесят мільйонів гривень. Загальна чисельність підприємств у М. Бровари 
Впродовж 2003-2007 років зросла з 1509 до 2405 За результатами 2008 року цей 
П?ІСазниІС очікується на рівні 2589, а на 2009 рік прогнозується 2700 суб'єктів 
ПІДприємницької діяльності. 

Зі збїЛьшенНJIМ чисельності підприємств зросли обсяги реалізації продукціі (ро
біт, послуг) малими підприємствами міста з 259,6 млн.грн. У 2004 році до 383,5 
МЛн.грн. У 2007 році. За результатами 2008 p~~ очікується 421,7 МЛН.грн., а у 
2009 році проmозується реалізувати ПРОДУКЦl1 на 480 млн.грн. 
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ІІІІМ НО5 JIIOI ., 

Середньооблікова чисельність найманих працівників впродовж 2005-2007 років 
зменшилася на 7S0.чол. і на 01.01.2008 р. склала 5214 .чол. Але безробітrJl в мі
сті фактично не існувало до листопада міСJЩJl 2008 року. На обліку в центрі 'за
пнятості знаходилось 572 безробітних, а зафіксовано 441 вільне робоче місце., 
за останні два місяця кількість безробітних збільшилась на 427 осіб і станом на 
01.01.2009 року становить 999 осіб Середньомісячна заробітна плата праців
ників малих підприємств зростала : за 2005 рік - 412,11 грн., за 2006 рік - 517,31 
грН., за 2007 рік склала 773,8 грн. Незважаючи на зростання, такий рівень оплати 
праці ще досі є незадовільним та меншим за середній рівень по місту (середнь
омісячна заробітна мата одного працівника за 2007 рік по м.Бровари становила 
1464 гри. 

Двиаміка зрОС'І'а_ cepeДllllopi •• oi кiAJ,xoCTi DplЩівJПUdв 
1VIaAJIX піДUPВЄМСТВ (200 ). 
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2004 

І : о ОП1Оваl роздрібна торпвля 

! о будівниЦ1ВО 
І . 
і І І 

; ІІНШІ 

2005 2006 

І У промисловос] . , , 

одіяльніСlb 'lpaHCnOPlY та зв"язку! 

~бinьш питому вВІУ У cтpyt<1YPi КЇJ!ЬKocтi ~~ЄМCТВ. за видами економічної 
ДІJlJIЬИОСТЇ , ЯК і раніше займає торгівельна ДІЯЛЬНІСТЬ. 



фіЗІІчні особll-піДПРIIЄl\fці 
Середньорічна К·· .. . '. ІЛЬКІСТЬ наиманих працівників 
КІЛЬКІСТЬ Д1JОЧИХ 

2005 рік 3100 2531 
2006 рік 4100 1980 
2007 рік 4616 1960 
2008 рік 5150 2040 

як бачимо з графіків, а також як свідчать результати моніторингу у м. 
Бровари чітко відслідковується позитивна динаміка у розвитку малого підпри
ємництва . Сталий ефект економічного росту у цьому секторі є також і результа
том впровадження стратегії та реалізації механізмів міської ради і виконавчо

го комітету, спрямованих на формування сприятливого підприємницького та ін
вестиційного клімату. Зокрема, з метою створення необхідних передумов щодо 

реєстрації суб' єктів підприємницької діяльності державними реєстраторами збі
льшено кількість годин прийому громадян, які звертаються з питань реєстрації 
власного бізнесу ,ЩО дозволило значно скороmти тривалість виконання ре-

єстраційних процедур. . ., 
в липні місяці 2007 року ВІДбулось урочисте ВІДкритrя дозв1ЛЬНО-

реєстраційного центру розширено коло вид~Чі. дозвіль~о-погоджувальних доку
ментів з 5 до 65 . Суб' єкти піДПРИЄМНИЦЬКОІ ДІЯЛьносТІ з~е~таються за консуль
таціями та за отриманням того чи інш?го ~озволу до ~IHlcтpaTopa та до ~peд
ставників дозвільних органів міста, яю ЗДІИСНЮЮТЬ ПРИ~ОМ В одному ПJ?ИМlщен
ні Кожний вівторок та четвер, як передбачено п.4 c~aтrl 4. 3акону YКPВ1H~ "Пр~ 
дозв'l феРІ' господарської діялЬНОСТІ». КРІМ того, в ПРИМІщеННІ 

льву систему вс. . Ф ., . 
Д . 4 інформацІЙНІ стенди о ормлеm ВІДПОВІДНО 
Озвшьного центру знаходиться . Суб'єкти ПІДП' риємницької дія-

Mat: . . . ними органами МІСта. 
JI еРН~ЛІВ Haд~ дозвІЛЬ но мативно-правову базу відповідно до якої на-
ЬНОСТІ можуть ДІзнатисЯ про р . ДОll'VUентів які необхідно надати 
Д ..' roдження, перелІК ."'J ••• , 
аЄlься кожнии дозвІЛ ЧИ по ll'VUeHТY дозвільного характеру тер-

суб' для отримання ДО ..... J ••• • ..' 
. єкту господарювання б' ктів підприємницької ДІЯЛьносТІ шдготовле-

ltf1H. видачі та діі' дозволу. Для су є му за місяць в дозвільний центр зверта
НО ІНформаційні посібникИ. В середньо щодо отримання дозвільно-
ється 190 суб'єктіВ. г~сподаР~;::":дміністратора та 165 ДО представни
п~годжувальних ДOKyмeHTI~, Із ~ИХ нюють прийом В одному приміщенні .. 3а мі
КІВ дозвільних органів , ЯКІ ЗДІИС озвільнИЙ центр видається 188 дозвільно
СJlЦЬ, в середньому, :ep~ д че ез адміністратора 20. 
ПОГОДжувальних докумеНТІВ, ІЗ НИХ. Р ого центру заслуховувалась на розшире-

І . боту ДОЗВІЛЬН . 
нформацш про ро ..' та проведена нарада з представниками МІ-

ній оперативній нараді В траВНІ МІСЯЦІ 



СцеВ11Х дозВіЛЬНИХ органів про неДопущен 
ня ПОрушень в роботі дозвільного 

ценТРУ' • 
Проведена ПІдготовча робота до створення б' . б . 

'" ІзнеС-ІНКУ атора. НадруковаНІ 
посібники для реєстраЦl1 юридичних та фізичних ОСІ'б В при' . ; .... . МlщенН1 ДОЗВІЛьно-
реєстраЦІИНОГО центру започатковано проведення навчання ДJUI підприємців. 
3 метою викона~ня вимог Закону у країни "Про засади державної реІУJUlТОРНОЇ 
політики у сферІ господарської діяльності", врахування зауважень підприємців і 
3 метою покращання умов функціонування малого підприємництва робочою 
rpупою із прискореного перегляду регуляторних актів було здійснено перегляд 
77 регуляторних актів -рішень міської ради та виконавчого комітету. Прийня
то рішення про скасування І З регуляторних актів. Всі діючі регуляторні акти 

згідно з графіком проходять базові, повторні та періодичні відстеження резуль

тативності, які оприлюднюються у засобах масової інформації. Підприємці зав

ЖДИ можуть звернутися з цього приводу у міську раду із зауваженнями і пропо

зиціями. 

Підприємствам постійно надається інформація про пропозиції вітчизняних та 
іноземних фірм, виставки, конкурси .Броварське підприємство «Бровафарма» 
брало участь 'у проведенні міжнародного заходу «Ігротек .Астана-2007» (Казах
стан) ,у вистаВці «Агрофорд-2007» (узбекистан), тов «Бротеп-Е~~» у ви~тав
ках «Енергетика та промисловість Украіни-2008 « та <~~Be~Цll, е~~лог1Я .та 
фінанси» в м.Києві, оо «Каман» приймало участь у lб-ТІИ м~жнаРОДНІИ СП~Цlа-

JI1'з '.. ., yтr'a та хутра» в м Києві. Три ПІДприємства МІста, 
ованlИ виставЦІ mюри, ВЗ А' І 
. Т . ман ЛТД» приймали участь у нвести-

такІ як : «Кода» «Перспектива» та « алlС . ...' . з ди святкування Дня МІста кожного 
ЦІННОМУ форумі що проходив У КИЄВІ. наго ., 

, овиробників. В 2008 РОЦІ до учаСТІ 
року проводиться виставка -ярмарок товар б 
б . . . ШИХ міст та районів. Всього S4 су єкта господа-
ули запрошеНІ ПІдприємства Ін . ких підприємств приймали 
РІО Ф voт1lV та С1Льськогосподарсь 

вання, та 11 epMepcь~~ . П слав-Хмельницького «ГаЯн» . .. а фабрика ІЗ ерея , 
уЧасть у ярмарку , ІЗ них швеин . <<Яготинський завод продтоварів» та 
«Баришівський завод зернопроДУКТІВ», адицією проводити до Дня міста 
«Яготинський маслозавоД». щороку стало тр 
КОНкурс «Кращий кухар року». анни Дня підприЄМЦЯ найкращих суб'єкrів 1'0-

Кожного року З нагоДИ СВЯТКУВ інниМИ подарунками. 
Сподарювання відзначають грамотами та ~г у м.Бровари" функціонують: 2б фі
на даний час у сфері інфраструктурИ ~oc б_інформаційно-консультаційних 
л'й " . S дитних СПІЛОК, 

t та ВІДДІлень банюв, кре... иторські фірми. 
Установ, 1 З страхових компанlИ, З ауд адянам які проявляють бажання займа-
Активну участь у наданні допом?ги гp~M иі б~ОВИЙ центр зайнятості. Вони 

б МlСЬКРаионН . 
ТIfСІ Підприємництвом, еруть . о Програми заЙНЯТОСТІ населення У 

. відповІДНО Д б' . оргаНІЗОВУЮТЬ і забезпечуІОТЬ . та та надають ім знання нео ХІДНІ 
Б . • громадян МІС 

М. Ровариі перекваліфІКацІЮ 11 



1J1IJI підприємництва .. За 2007 рік 13 юридични 8 ф. .. 
2 х та ІЗИЧНИХ ОСІб-ПІдприємців 

працевлаштували 3 особи за направленнями центру за" . 
. ... б ИНЯТОСТІ, при цьому були 

наданІ дотацll ~o отодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового 
державного СОЦІального страхування на випадок безробітгя в сумі 171452 н. 
Надано ~дно~азову виплату допомоги по безробіmо для зайнятгя Підприєм~и
ЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 49 мешканцям міста, на загальну суму 286 тис.грн .. 135 осіб 
відвідало ЗО семінарів з орієнтацією на підприємницьку діяльність. В 2007 році 
було проведено 42 семінари, які відвідало 264 особи. Направлено на професійну 
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 382 мешканців міста. Не 
послаблена відповідна робота і в 2008 році. За 2008 рік 17 юридичних та 9 фі
зичних осіб-підприємців працевлаштували 39 осіб за направленнями центру 
зайнятості, при цьому були надані дотації роботодавцям за рахунок коштів Фон

ду загальнообов' язкового державного соціального страхування на випадок ~ез

робітrя в сумі 327310 грн. Надано одноразову виплату допомоги по безробіттю 

для зайняття підприємницькою діяльністю 67 мешканцям міст&, на загальну 

суму 758,8 тис.грн. В 2008 році було проведено 22 семінари, які відвідало 
170 осіб. 80 мешканців міста з числа безробітних громадин, які перебувають на 
обліку в центрі зайнятості пройшли навчання за програмою «Ос.нови приватн~го 
підприємництва» Направлено на професійну підготовку,. перепІДГОТОВКУ та шд-

вищ .ф. . .. З49 мешканців міста Але все ще ІСНУЄ проблема в забез-
ення квалl lІ<аЦll • • ... 

печенні підприємств кваліфікованими кадрами, особливо роБІТНИЧИХ профеСIИ. 
Б oдm · провоncrrr..ся семінари-навчання з питань податко-
роварською ЩОМІСЯЦЯ ~ ..... 

вого законодавства. 
. . . приємства де засновниками виступають 

В місті здійснюють ДІЯЛЬНІСТЬ ПІд Шв" ... в 
. . нім ини Хорватії, Туреччини, еицарl1, ели-

представники: НідерланДІВ, ечч ' ... Ав ... Белізу Лівану Білорусі Мо 
к .. Б ... ... І ... С1ІІА РОСll стрl1, , , , 

01 ритаНl1, ФраНЦІІ, спанll, '... ' к. Хорватії Узбекистану Латвії 
11 • • к ану СИР1l, lПру, , " 
дови, НІдерланДІВ, азахст, . л Швейцарії Перу, Польщі, 

Італ··· Б в· . ких острОВІВ, ИТВИ, ' 
11, ританських ІРГІНСЬ .. сті знаходиться інформація про ві-. . ~алЬНОlвласно 
На сайтІ упраВЛІННЯ ко .... ".. . .. громаді міста і які можуть орендувати 

11·· иторіалЬНIИ ьнl ПЛОЩІ що належать тер . земельні ділянки, які виставляються 
СУб'єкти господарювання. ІнформацІЯ .~Оформації 
ь • бах маСОВОI ІН 
па аУКЦІОН друкується в засо ... можна стверджувати, що за МИНУ-.. інформаЦl1 

Виходячи з вищенаведеИО1 іловИХ представників міської територіа-
Jlий . иллям аКТИВНИХ Д .. 

пеРІОД завдяки зус .. б о пройдено значним етап становлення 
.. . КОl ради ул 

1ІЬНої громади та самОI .M~CЬ. аструІСТУРИ у м.Брова~и .... . ... 
Малого підприємництва І ного ІНф~ ... и В організацlЙНIИ І реГУЛЯТОРНІИ ро-

евН1 иеДОЛІ.lU''' 
у той же час виявилися п.. недоСтатньО активне партнерство 

боті ВИконавчих органів місько! ради та 
«ВЛада-підприємці» з обоХ боКІВ. 
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l1еРИТМІЧНО 1 дуже рідко скли ' ., каються заСІДан К 
таНЬ розвитку ПІДПРИЄмництва не до ня оординаційної ради з пи-

І ведено до ДОско ' 
,аурИ. практично у початковому стаНІ' зн напОСТІ регуляторні проце-, аходиться ор , , 
3Ч8СТКОВИМ ВІдшкодуванням з М'ІСЬК б гаНlзаЦIЯ роботи,ПОВ' язаної 

ого юджету в' 
таМИ, залученими суб'єктами малого ІДсоткових ставок за креди-

, та середнього пі 
ціі інвеСТИЦІЙНИХ проектів дприємництва для реаліза-

Недостатньо уваги приділяється бо о б' , 
)f'j підприємництві, Про це свідчить р ТЬ 1 З ТІНЬОВИМИ процесами у мало-

" дуже красномовний по ' 
ОМІсячна зароБІтна плата працюючих на м' казник, середнь-

алих ПІДприємствах 

~ріоритетні завдання ПрограМІІІІа 2009-2010 рОКII. 
АнаЛІЗ виконання програми протягом 2007-2008 років вказує на вирішення 

першочергових завдань, а саме: 

- Р~алізаці~ Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
Д~HO~T1» незважаючи на недосконалість даного закону; 

- р~алIЗац~ завдань державної реryляторної політики у сфері господарської 

ДІЯЛЬНОСТІ, хоча процедура цього закону дуже кропітка і потребує спро

щення і вдосконалення; 
- контроль за дотриманням виконання норм законодавчих та інших норма

тивно-правових актів України з ПИтань підприємництва; 
- прискорення розвитку пріоритетних напрямів малого підприємництва в 

місті; 
- створення умов для розвитку всебічної конкуренції, підтримки вітчизня-

ного товаровиробника; 
- подальше формування інфраструктурИ підтримки підприємництва, ство-

рення бізнес-інкубатора та бізнес-центру та наближення їі складових до 
суб'єктів малого підприємництва; 

- підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на 
ринку товарів Та послуг; 

_ удосконалення елементів ринковОЇ інфраструктури, що допоможе забезпе-
чити мале підприємництво кваліфікованими інформаційними, освітніми та 
Консалтинговими послугаМИ; 
зміцнення кооперації' між велики~и і ма:жи~и підприєм~твами; 

_ адресна підтримка бізнес-проеКТІВ суб ,ЄКТl~ M~OГO ПІДприємництва, що 
мають максимальний соціально-еКОНОМIЧНИИ та ІНШИЙ ефект на розвиток 
міста' , ' 
підвищеННJI кваліфікації кадрів мал~ro ПІДприєм~~а та н~чання не-
зайнятого населеННЯ міста основам ПІДпрИЄМНИЦЬКОІ ДlJШЬНОСТI. 
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O.,jКYBaHi результаТIІ ВllІсонаннн Програl\fll 
підПРllЄМНllцтва на 2009-2010 POК:I~03BIITКY I\laJlOro 

ft81l;зацїя заходів Програми передбачає: 
, ~1ІННЯ кількості діючих малих підприємств до більш ніж 11 ОО • 

б· . І одиниць, 
ння У мало~ lЗН~Сl до тисячи нових робочих місць. 

tt8ННя на 20 BIДCOTKI~ обсягів реалізованої продукції, виконання робіт та 
послуг малими ПІдприємствами; 

. ня се~едньомісячної заробітної плати працівників малих підприємств 
30 В1ДСОТК1в; 
":JЬшення до 60 відсотків діючих підприємців - фізичних осіб від кількос
']ІІреєстрованих; 

.. ьшення 'кількості найманих працівників у фізичних осіб-підприємців до 
r Ш ніж З тисячі. 

Це дозволить забезпечити значні додаткові надходження до бюджету 'від 
ності суб' єктів малого підприємництва, отримати додаткові товарні ресур
відвищити рівень конкуренції серед вітчизняних товаровиробників. 
для реалізації вказаних завдань передбачається: 

Ібезпе~ити стабільну правову основу для ефективного розвитку підприєм-
811ЦТва в місті; 

ImIвізувати роботу щодо залучення інвестицій для реалізації перспективних 
інвестиційних та інноваційних проектів; . . .. 
Jaбезпечнти рівномірний розвиток основних e~eMeHTIB РИНК~ВОl !нфраструк
typи на території міста та наблизити їі складОВІ до потреб суб ЄКТІВ roсподар-
сы(іi діяльності. 

3 3 N 'ІД' но до пріОРІІТетНІІХ завдань за наПРЯ~lка-· аходи рограми ВІДпов 
, MaJlOrO підПРIIЄМНllцтва. 

МИ ПІДТРІІМКИ ..' містять заходи щодо іх реа-
, ПРограма складається з чотирьох роЗДІЛІВ, ЯКІ 
1Оаціі: 

JlIOBaHHB підПРllЄМНllцькоі дів-
3.1.Впорвдкуванвв вормативного регу 

оІІы�ості.. • а в місті Бровари на 2009-2010 
JIO ~Poгpaмa підтримки MВJlOГO ПlДПР~~~ ІСИ озвитку підприємництва на 
'j~ є ІНСтрументом реалізації держаВНОІ ~~ЛІТ~ти:И Є впорядкування норма ти
&ао цевому рівні. Первинним векторОМ таКОl :ол наченНЯ першочергових завдань 
IЦL~ регулювання в сфері підПРИЄМНИЦТВ:' к:цепції вдосконалення державно-
ro му напрямку базується на положен~я . УкраїНИ «Про засади держав 
аореГУJIЮВання господарської дi~ЬHOCTI, закоНІ; діяльності», cdIpo державну ре
~?,JIяТОРНОї політики у c~epI ГОСПОД~С-~~~риємців», «Про дозвільну систе
&ау аЦllО ЮРИдичних осіб та фlЗИЧН~Х o~ новні засади державного нагляду 
( У сфері господарської діяЛЬНОСТІ», « p~ ос 
kolrrt.. •• 1ЯЛ. ьНОСТІ» , -'&іІОJl!О) У сфері господаРСЬКОІ д 
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uптимальне нормативне реГУлювання підп .. . . 
. РИЄМНИЦЬКОІ ДІЯЛЬНОСТІ перед-

бачає усунення правових, еКОНОМІЧНИХ та адміністраТ"IВ . 
аіі права на підприємницьку діяльність. НИХ перешкод в реаЛ1за-

В св.ою чергу ~ЬOMY сприяє налаГодження системи недопущення прийнят
~ ~КОНОМІЧНО нед~ц1ЛЬНИХ T~ н~ефективних регуляторних актів, подолання ад_ 
&IІНlстративно-дозв1ЛЬНИХ бар ЄРІВ на етапах започаткування та ведення бізнесу і 
3~lеишенНJI втручання де~жави у діяльність суб' єктів малОГО підприємництва. 

Однак, попри пеВНІ здобутки, засоби регуляторної політики у сфері госпо
дарської діяльності ще не стали дієвим фактором підвищення ефективності ро
БОТlі. 

Важливим пріоритетом В здійсненні економічних реформ на новому про
rpaмHOМY етапі визнається подальше впровадження регуляторної політики. 

В рамках виконання даної Програми передбачаються конкретні заходи 

спрямовані на забезпечення виконання норм, визначених в Законі Україні «Про 
засаДl1 державної регуляторної поліТllКl1 у сфері господарської діяльності», 

а саме: 

- проведення якісного та ПОВНОГО аналізу регуляторного впливу проектів 
регуляторних актів; . 

- планування діяльності з підготовки проектів регутn:орних актів; . 
. _ оприлюднення в засобах масової інформації проеКТІВ регуляторних актІВ 

з відповідними АРБ; . оо. • 

_ виконання заходів з відстеження результаТИВНОСТІ ДІІ регуляторних актІВ 

та їх перегляд . о • б' б 
' альних семінарів для працІВНИКІВ сnyж , nI є розро -- проведення навч 

ИНками реryляторних актів; .. . . 
• оо. О здійснення реГУЛЯТОРНОІ ДlJlЛЬНОСТІ 

- оприлюднеННЯ1НформаЦll пр енню широких верств населення до 
.. Вагомим фактором, що. спр~є з;:п овадження спрощених механізмів 

заинJIТl'Я підприємницькою .~1JIЛЬНІСТЮ р отримання дозволів і погоджень 
започаткування і виходу з БІзнесу та проце~чаткування та ведення бізнесу, 
1UJJяхом створення нал~жних YМ~B .ДЛЯ Законодавчою базою щодо реєстрації 
Ознайомлення піДПРИЄМЦІв-почаТКІВЦІВ з з ань та виготовлення відповідних 
та ведення бізнесу шляхом проведення навч 
посібників. маnОА на зaйшrn'я підприємницькою . . иного права гро cy.v6AO • 

РеалІзаЦІЯ консТИТУЦІ ЗакоНУ України «Про ДО3ВШЬНУ СІІС-
. . положенняМИ ДlJlJIЬНІСТЮ передбачаєтьсЯ . . 

.. . яльносТl». • . 
тему у сфері господаРСЬКОІ ДІ . оо ми Та підвищення ефеКТИВНОІ дlJlЛЬ-

З метою оптимізації ДОЗВІлЬНОІ систе 
Ності дозвільних центрів необхідно: . абезпечеННЯ дозвільного центру; 

. о теХНІчне з ., - покращити матеРlальн - нціалу представНИКІВ ДОЗВІЛЬНИХ ор-
РОВОГО поте - сприяти посилеННЮ Кад . 

ганів міста' них оперативних нарад за учас'l'Ю кеРІ-
, ння розшире . . оо И' - організувати проведе . ців та депутаТІВ МІСЬКОІ рад , . . та ПІДприєм 

Вннків дозвільних оргаНІВ МІС , 
IS 



- забезпечити видання іНформаційних . . 
погоджУВальних документів, які містять р ,ПОСІБНИКІВ щодо видачі дозвільно

оз ясненНJI щодо порядку іх отриман
ня. 

До питань формування сприятливого підприємницького середовища в міс-
ті, що належить до компетенції міської ради відносить ... . ся ЗДІиснення норматив-
ного регулювання, ~eKBaTHO РІВНЮ ринкових відносин, яке полягає в : 

-передбач~нн~ регулярного розгляду питань щодо встановлення реальних 
ставок єдиного І. фІКСОВаного податку, вартості патентів, орендної плати за ви
користання ПРИМІщень; 

- підготовці пропозицій центральним органам державної влади щодо удо
сконалення нормативно-правової бази, що регулюють сферу підприємництва. 

Система правового захисту підПРllємців передбачає: 
-недопущення випадків примусового залучення коштів суб'єктів підпри

ємницької діяльності в фонди, не передбачені законодавством; 
-забезпечення рівноправності підприємницької діяльності всіх форм вл'ас

ності; 

- прозорість проведення аукціонів щод~ виділення земельних діJIJlН~К та ... 
конкурсів щодо надання в оренду ПРИМІщень що належать теРИТОРlалЬНIИ 

громаді міста. 

п. ФIНAНСОВЩ-КРЕДИТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПlДТРИМКА 

. ... а підтримка малого підприємництва 
Фінансово-кредитна та lнвеСТИЦIИН Сl·В з усіх можливих джерел фі-
б .... ті фінансовИХ ресур 

перед ачає мобlШЗац1Ю в МІС ф~rтіонування малого бізнесу, яка 
Н б ННJI ефеКТИВНОГОJ ......... . 
ансування ДШІ за езпече коштів так і за допомогою аКТИВІ-... ахунок бюджетних, . 

ЗДІиснюватиметься як за р передбачається приділяти розвитку 
зації фінансових установ. При цьому, увагу малі підприємства. 
мережі фінансових установ, що КР~ДИriТЬ ами дозволить розширити коло дже

Реалізація заходів цього РОЗДІЛу ~ОГРбілЬШИТИ можливість та ймовірність 
·дприємств І З б' . рел фінансування малих ОІ .. омоги В першу чергу тих су ЄКТІВ 

. креДИТНОІ доп ..... ... ф 
ОТРИмаННJI ними ФІнансовО- . . ь у вироБНИЧІЙ, ІнновацlИНIИ серах . ... ють Д1ЯЛЬНІСТ 
ПІДприємництва, що ЗДІИСНЮ . 
Та сфері послуг. Фінансово-кредитної підтримки суб.'ЄКТІВ 

Найбільш популярНОЮ формо~ дування з міського бюджету ВІДСОТ-
ткове ВІДШКО . ицтва для ре-Малого підприємництва є час б'єктами малого П1ДПриємн 

а~еНИМИСУ . 
Кових ставок за кредити ЗUol&J.. ~ 
8JIізації інвестиційНИХ проеКТІВ, ФОРМАЦІйНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ш. РЕСУРСНЕ ТА ІВ иDJдТрИМКИПIДJIPИЄМНИЦТВА: 
ФОРМУВАННЯ ШФРАСТРYJ(1'YP бпиво новостворених, мають обмежеНІ 

Б· . anих підпрИЄМСТВ' осо ні дефіцит у виробничих площах, . ІЛЬШІСТЬ М . вaJoТЬ гостр 16 
Власні виробничі ресурсИ, ВlдчУ 



.rnrА(60ВИХ приміщеннях та в земельни . 
!tl'/' • Х ДІЛЯНКах дп б 
roГО ж , ЯК правило, вони мають неДостатн·... Я О лаштування бізнесу до . Іи РІвень ек· ' )1ІраВЛІНСЬКИХ знань.. ОНОМІЧНИХ, юридичних та 

З огляду на це одним із завдань дан .. 
!ІЯ суб'єктам малого підприємництва відп~1 .про~ами в цьому напрЯМКУ є надан-

_ створення баз дани ~IДHOI допомоги UШJIXом: 
х щодо переЛІКУ . 

JdмоЖУТЬ бути надані суб'єктам господарюв ВІЛЬНИХ нежитлових приміщень, 
анни в оренду· 

- сприяння залученню суб'єктів малого бізнес '. 
державних закупівель . у до учаСТІ в в процедурах 

До передових технологій інтегрованої фінансово майнов .. . б· ... - 01 ПlДтримки lЗ-

несу, в :.ч. и малог~ ПІдприємництва, відноситься: лізинг та франчайзинг, клас-
теризац~, кооперацІЯ малого й великого бізнесу. 

ЛІЗИНГ передбач~є придбанНІ майна і передачу його фізичним або юриди
чним особам на ДОГОВІРНИХ умовах на визначений строк не менше одного року 

за встановлену плату з правом викупу майна лізингоотримувачем. 

Франчайзинг- організація бізнесу, в якій велике підприємство передбачає 
суб'єкту малого підприємництва право продажу продукту та послуг від імені ве-
ликого підприємства. 

. Особливо ефективним типом цілісних виробничо-інтегроманих систем є 
створення промислових кластерів -локальних взаємопов'язаних груп малих, 
середніх та великих підприємств. 

Враховуючи, що в структурі вітчизняного підприємництва частка малих 
підприємств становить 85,7 % на сучасному етапі інтегрування України до сві
тової та європейської спільноти важливим питанням є широке їх залучення до 
всеукраїнського руху за вість, формування методологічної бази систем доско-
налості, впровадженвя нових iHcтpyмe~iB підвищ~ння конкурентних переваг, 
розширення співпраці з міжнароднимИ ІНСТИТУТами І проектами, що мають про-
гресивний досвід в цій сфері. .. . 

Про ама ВКJIIOчає заходи щодо сприяння фор~анию в ~ICTI мереЖІ за-
З... ГР. . УЖ."1I'V велИКИМ 1 малим Підприємствам у 
пачених установ ЯКІ надаватИМУТЬ nIДТP,u""'''J • , . .. цілому спрИJIТИМYТь Пlдвищен-
поПІуку потенційних партнерів для СПІвпрацІ 1 в 
В1О конкурентоспроможності малого підприємництва. 

Серед таких заходів: інфраструКТУРИ підтримКИ підприємництва; 
- сприяння створенню установ 
- методологічне забезпечен!UI; вноГО досвіДУ з використання нових іистру-

. - сприяння поширенню позИТИ і велиКЇХ підприємств, франчайзиигу); 
МеНТІВ ( кластерів, Koonepyвaн!UI малИХ ярмарок конкурсів. 

-організація та проведен!UI виставок, ' 
. ілЯєтьсЯ питанням підвищення та перепідго-

. Значна увага в програмІ прид а Вирішен!UI цих завдань полягає в: 
Товки кадрів для малого піДnРИЄМН~ЦТВ ~тi незайняТого населення ШЛJIXом на

_ створенні умов p.,ПJJ сам?заинят~ дають змогу займатисЯ підприємниць-
8Чання безробітних за профеСІЯМИ, Щ 
kою діяльністю; 17 



- проведеННІ навчань дл . 
ОІництва; я Лlдприємців-початківц. 

. .. . ІВ З Питань о . 
- ЗДІиснеННІ професіЯн.. . снов п!Дпри-

Оfництва; 01 Лlдготовки і перепідготовк 
Ф и для сфер . 

_ ормуванні Системи Ф и Пlдпри-
· . ф. ахових кон ПІДПРИЄМЦІВ- ІЗИЧНИХ осіб З пит сультативних послуг . . 

нту та маркетингу надання ань законодаВства іі оподатfnI для почаТКІВЦІВ 
. '. ДОПомоги підпр .".1 вання, менеджме-

. - СПРИЯННІ ДІяльності З проведення ИЄМЦJIм з розробки бізнес-планів. 
НТІВ з основ піДПРИЄМНИЦЬКО·І· . навчального курсу ДЛ'а vu • ' ДІяЛьності в . 11 .І .НІВ та студе-
навчальних закладах· загалЬНООСВІтніх проФеСI·И" , ' них, вищих 

Інформаційне забезпечення суб' . 
бачає: ЄКТІВ ~Іалого піДПРІІЄМИІІцтва перед-

- створення ЄДИНОГО реєстр б' . . 
_ постійне OHon~e • у су ЄK~!B ПІДприємницької дiяnьності· . 

u.lJ. ння ІнформаЦl1 на стенд . ' 
погоджуВальних документів; ах щодо видаЧІ дозвільно-

нес-пл- Р?ЗРОбка та розповсюдження пакетів типових ДОfnlLfентїв (cтa'l'VrI·B б· · анІВ, угод); ·"J~·· ' • .1" , ІЗ-

реєстр- др'!кування ПО~іб~ИКіВ щод~ видачі документів дозвільного характеру та 
ацll юридичних 1 фІЗИЧНИХ ОСІб; 

С - забезпечення публічного обговорення проектів регуЛJIТОРНИХ актів які 
rrrEBO ВnЛиваю ' JJJJТ • ть на p~KOBe середовище, своєчасне ДOBeдeННJI виданих регу-

орних axт~B до суб' єктів підприємницької діяльності; 
· - о~ганlЗація конкурсу та виставки - ярмарку до дня міста, участі підпри

ЄМЦІв в МІжнародних виставках, конференціях ,семінарах з метою обміну досві
дом; 

. - широке використання можливостей телебачення і преси для оперативно-
1"0 ІНформування суб' єктів підприємницької діяльності. 

Подальше формувания інфраструктурИ підтрпмкrf малого ПЇДПРІІЄМИІІ
ЦТва. є важливою умовою забезпечення фінансової, матеріально-технічної, інфо
Р~ацlЙНОЇ, технологічної, консультативної, матеріальної, кадрової та освітньої 
ПІДТРимки. Однією З головних функцій інститyriв інфраструктури Є надання до-
ПОМо . . . ги суб'єктам господарювання на початковому етаП1 Д1JlЛЬНОСТІ в подоланні 
'1'руднощів, пов'язаних з відсутністю достатніх знань з питань ведення бізнесу, 
УПравлінського досвіду, комерційної інформаціі~ доступу до кредитів. . 
іН Формування інфраструктурИ базу~ься на таких пр~нцип~: ~e~aТНICTЬ 
Фрас'ГрYl<ТYPИ рівню розвитку малоГО ~Ідприємни~ва МІСта, ВIДПО~IДНІСТЬ ре

anLJf~M проблемам, раціональне теРИТОРІальне РОЗМІщення, ДОСТУПНІСТЬ послуг 

Д1lJI ПІДприємців. . .• . 
Важливим завданням програми лишаєть~ упорядкування ДІЯЛЬНОСТІ I~-

1іYJoчих об'єктів інфраструКТУРИ підтримКИ .?1Дпри~ни~ва та координаЦІЯ 
ПРОцесів створення і розвитку нових установ, ІХ оргаНIЗ~IИН~ та методичне за-
безпечени~ С тановами є бізнес-центр та б1знеС-Інкубатор. 

ПА. аме такими ус 18 
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.,іІСУвані pe3YJlbT~TII Вllконання ПрограМIІ РОЗВІІТКУ маJlОГО 
~O 1\'. ЦІЛЬОВИИ ПРОЕКТ: СТВОРЕННЯ УМОВ для РОЗВИТКУ 

риЄМСТВ З НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ послУг 
nJДII в даноМУ розділі надається перелік окремих заходів відпрацювання мо
~i суб'єкта малого підприємництва з надання житлово-комунальних послуг 

васenеиИЮ. 

19 



.мпп 

1.1. 

1.2. 

• 1.3. 

ОСНОВШ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІдпРИЄМНИЦТВА в 'М.'GРОВА.1.-и' 
НА 2009 - 2010 РОКИ 

ПРІОРИТЕТНІ ЗМІСТ ЗАХОДУ ТЕРМІН ВИКОНАВЦІ ДЖЕРЕЛА ВАРТІС1 

ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ ФІНАНСУВ ТИС.ГР] 

АННЯ 

І. ВПОРЯДКУВАННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУJПOВАННЯ ШДПРИЄIv1НИЦЬкоі ДІЯЛЬНОСТІ 
Проведення мотінорингу ефектив- Постійно Управління 
ності впливу регумторних актів на економіки 
ділову активність і розвиток підпри-

НедопущеН1Ul при- ємництва 

ЙНJlТI'Jl економічно Поc:riйне оновленИJl та розміщення Кожний квартал Управління 
недоцільних. та не- на сaй-ri Броварської міської ради еКОНОМІКИ 

ефепивних регули- Реєстр діючих регулитоорних актів 
торних актів, подо- та забезпеченlUI доступу до них під-
лаиИJI адміністра- npиємців. 
тивних бар'єрів на 3абезпечеИИJt щоквартального ана- Постійно у правління 
етапах зanочатку- лізу діючих рішень ради та викон- економіки, 
ванни та веденlUI кому, що регулюють підnpиємниць- Робоча група з 
бізнесу. ку діяльність та своєчасне внесення прискореного 

пропозицій та зауважень перегляду регу-

ЛЯТОРНИХ актів 

Броварської мі-
СЬКОЇР8Ди 

20 



1.4. Продовження забезпечення реаліза- Постійно Управління , 
ції державної регуляторної політики економіки, 

Зменшення втру- У сфері господарської діяльності Розробники ре-. , 

чання у діяльність щодо: 
гуляторних ак-

суб' єктів малого - плануванЮl діяльності з підгото- ТІВ 

підприємництва. ВІСИ 

проектів регуляторних актів; 

- оприmoднеНЮІ проектів регуля-
тоних актів з метою одержанЮl 

зауважень та пропозицій від фі-
зичних та юридичних осіб, їх 
об' єднань , представників гро-
мадськості; 

- систематичне здійснення відсте-

женнst ефективності дії виданих 
регуляторних актів. 

1.5. СnPИАННJl впрова- Залученнst широких кіл громадсько- У правління 

дження статей За- сті, громадських організацій та постійно економіки 

кону України <dlpo об' єднань підприємців до розробки 
засади державної та обговореннst регуляторних актів 
регуляторної поm- щодо актуальних питань розвитку 

тики у сфері госпо- підприємництва на нарадах, "круг-
дарської діяльнос- лих столах", семінарах, у засобах 

ті» масової інформації, мережі Інтер-

нет. 
L. 



- - - - , ---

1.6. Проведенш навчального семінару у правлінНJI . 
для розробників регуляторних актів Листопад еКОНОМІКИ, 

2009 р. ЮРИДИЧНИЙ від-. 
ДІЛ 

1.7. ПроведеНЮІ систематичних КОНСУ- Управління 

Створення сприят- льтацій з суб'єктами малого підпри- Щоквартально економіки 

ливого підприєм- ємництва в процесі формування но-
ницького середо- рмативно-правового попи, яке регу-

. вища в місті ЛІОЄ підприємницьке середовище . 
1.8. Запроваджении «Інтернет-сторінки» Пквартan 

як системи зворотнього зв'изку між 2009 року Відділ внутрі- КОШТИ міс- 1 тис. rpH 
міською владою та представниками шньої поліТИК.I, цевого бю-
бізнесу в процесі удосконалении но- управління еко-

джету 

рмативно-правового поля для під- номіки 

npиємців 

1.9. Організація «інформаційного куто- І квартал 2009 Управління Кошти міс- 1 тис. грн 
чка підприємця» в дозвільному року економіки цевого бю-
цe~i джету 

1.10. Проведення регулярних засідань Кожний квартал Управління 

координаційної ради з питань роз- економіки 

вит~ підприємництва 
- -
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J 1.11. J І Вдосконалення роботи дозвіnьно
реєстраційного центру шляхом ви

готовленWl бланків реєстраційних 
карток та інформаційних посібни
ків ДJUI реєстрації юридичних та фі
зичних осіб. 

ш квартал І УправліННА 
2009 року економіки 

ш квартал 2010 
року 

1.13. 'ВдоскоиалеН1Ul ро- \ ПроведеИИSl конкурсу 
боти представників <<Кращий дозвільний орган міста» 
дозвільних органів 

1 квартал 2010 
року 

Управління 

економіки 
міста, які здійсню-
ЮТЬ прийом субєк-

тів господарювання 

в одному примі-. 
щеННl 

1.14. \ Реалізація консти
туційного права 
громадии на за

йияп. пiдnриєм-
.... , -1-.1-5-. -і\ кицькою дUшьніс-

2.1. 

тю. 

Розширення кола 

джерел фінансу
BaHНJ1 малих під
приємств і збinь-

Проведеиня консультацій, семіна- , Постійно 
рів, круглих стопів з суб' єпами ма-
пого підприємництва щодо податко
вогозаконодавства 

ПроДовжеиня роботи по зanрова- І Постійно 
джению епеnpоииої звітності, по

РАДку надання nnатниками пдв ре

єстрів податкових накладних в епек
тронному вигnиді. 

Броварська 

об'єднана пода

ткова інспекція 

Броварська 

об' єднана пода
ткова інспекців 

п ФІНАНСОВО-КРЕдитнА-ТА ІНВЕСТИЦІЙНА mдтрИМКА 
Компенсуваиия банкам відсотків за 
кредити, J1КЇ надаlOТЬС. суб'єктам 
малого підприємництва шп.хом за
стосування механізму часткового 

23 

ш -1 V кварта
пи 

2010 оік 

Управління 
економіки 

Фінансове 
управління 

Кошти M~S "1:"C.~"'. 
ського6ю- \ 
джету 

Кошти мі

ського бю

джету 

Коwтимі
ського бю

джету 

10 ТИС.ІрI 

2 тис. грн 

50 ТИС.ГРІ 



І -ТшеННR МОЖJ1нвостj {вjдШКОДУВання з міського бюджету 

2.2. 

та ймовірності 
отрим8ВНJl ними 

фінаисово

кредитноїдопомо-

гн. 

Мобinізацік в місті 
фінансових ресур-

відсоткових ставок за кредитами, за

лученими суб'єктами малого під
приємництва для реалізації інвести

ційних проектів затвердженого рі
шеиИJIМ міської ради від 25.10.2007 
року Н!463-28-05 

СприmНJI створенню філій та відді
лень банків та небанківсь 

сів усіх можливих \ ких yc-raRОВ, які надаватимyrь креди-
джерел фіиансу- ти суб'єктам roсподарюваННJI 

ванни ДJU1 забезпе-
чеиИS1 ефективного 
Функцїоиуваини 
малого бізнесу. 

2.3. \ Активізаціи роботи Постійне оновпенни банку даних ін-
щодо залучеиИJ1 вестиційних проектів субєктів під-

Постійно 

Постійно 

у правління ар-. 
ХІтектури, 

упрaвnінШl еко-
номіки, 

Управління 

економіки 
інвестицій ДJUI ре- n иємиицтва. 

1-\ -2-.-4-. -1\ anізаціі перспекти- ~3а~б~ез;;;;;;;п:;;;;;е:;;;;;ч;::еН;;;;ИS1:;;;;;:;'-П~іДТР--И-М-КИ-':""'ін-в-е-ст-и-ц-:":'ій-:-_--t-:п=:О-СТ--:і":':'й-н-о---+:І:-н-в-ести--ц-і:-й-н-а-~'------~----

вних інвестиціі- них проектів суб'єктів малого бізне- рада міста 
них та іноваційних су, орієнтовано на виробничу та ін-
проектів новаційву сферу 

2.5. І Вдосконалення І Модернізація обладнання Дозвinь
роботи дозвільного ного центру 
центру_ 

2009-2010 рік Дозвільно
реєстраційний 
центр 



І 2.6. 

2.7. 

. 
Т 3мєншенН1l 6езро- т Надання фінаНСОВОj· пjдтримки не- Постійно Базовий У межах , 
бjтrн зайнятому населенню через виплату мїськрайцеитр коШ"Торису 

Реалізація консти- одноразової допомоги по безробітrю зайнятості виконавців, 

туційноro права ДJIJI започаткуваНШІ підприємницької 

громадян на за- діяльності. 

йиятrя підприєм-
ницькою діяльвіс-

\ ЗдійснеННя виплат дотацій підпри-\ тю. Постійно Базовий міськ- Умежах 

ємствам, що зможуть забезпечувати райцентр звйня- кошторису 

працевлаштування безробітних ва тості виконавців 

допоміжні робочі MicЦJ1, надаючи 
перевагу соціально незахищеним ве-

рстам населення 

ш. РЕСУРСНЕ ТАо1НфОРМАІ.іІйНЕ ЗАБЕЗІІЕЧЕННЯ, ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ 
ШДПРИЄ!v1НИЦТВА 

з .1. 'СПРlUUlня поши- Оновлення банку даних та надання І І квартал І Управління 
реиlПO позитивного інформації суб'єпам господарю- 2009року економіки 
досвіду з викорис- вання щодо вільних виробничих 

таиня нових форм площ що належать підприємствам 
об' єднання та ве- міста. 
дення бізнесу. І І квартал 2010 

-Р()КУ 



-
І 3.2. І І Проведення семінару ДJ1JI ОЗНl1Йом- Управл~нИJt КО1UТИ місько- '2. -rис. 

леннн суб'єктів господаРJованНJI з Ш квартал 2010 еКОНОМІКИ; ГО б10ДЖету rpи ••• 

передовими технологіями інтегро- року. Навчальний 
ваної фінансово-майнової підтрим- центр «Анаста-
ки бізнесу до яких відноситься: лі- сш» 
зинг та франчай3инг, кластеризація, 

. кооперація малого й великого бізне
су. 

3.2. Надання суб'єктам Оновлення бази даних вільних площ Постійно управління ко-
господарювання , що належать територіаль-ній гро- мунальної влас-
допомоги для об- маді міста і можуть бути передані в носності 

~ __ ~лaпnyваиииБDне- ~О~~~lе~Н~[дУ~ ______________________ ~ ____________ -r ____________ ~ ____________ -+ __ ___ 
3.3. су. Забезпечення Сприяти передачі в оренду вільних Постійно управЛІННЯ ко-

рівноправності під- площ що належать територіальній мунальної влас-
приємницької дія- громаді міста ШЛJIXом проведення ності 

~_~ льності, прозорість t-К=О~Н~(КУР;:.и;;.;;IС;"t.;;..У'. --------:-----+=::--------+---:-----4--------+----
З .4. проведення коику- Проведе1UUl моииториигу ефекти в- Грудень управління ко-

рсів. ності використання приміщень на- 2009 року мунальної влас-
даних пiдnpиємцим в оренду ності 

Грудень 

2010 року 
3.5. Створення сприят- Підготовка та надання обrpунтова- Грудень 2009 Фінансове 

ливого підприєм- них пропозицій щодо перегляду року управління, 
ницького середо- ставок єдиного податку місцевих Грудень 2010 Управління 
вища в місті. податків та зборів року економіки 



3.6. Надання практичної допомоги CМN І ·ПостіЙно 

для забезпечення їх участі у вико-
• УпраВJ1~ИИJl \ , 
еКОНОМІКИ 

нанні робіт та наданні послуг за бю-

джетні кошти (інформування, кон-

сультування з питань конкурсних 

npоцедУР, підготовки документів) 

3.7. 'УпорИДКУвании ді- І Продовжити проведенНJI навчань з 
ИJIьності існуючих 
об'єктів інфрастру

ктури піДТРИМ1G1 
п~приємництвата 
координація проце-

основ приватного підприємництва, в 12 рази на місяць 
тому числі ДJ1JI старшокласників 201 О роки 

у правлінНJI 

економіки 
Навчальний 

центр «Анаста

сія» 

, \ сів створенЮІ і роз-
3.8. витку нових уста- Створеиии бізнес-центру дm1 надаи- IV квартал Управління 

3.9. 

нов, їх організацііі- ня ~ридичиих? бухгалтерських, но- 2010 року економіки 
не та методичне за- таРlальиих. та ІНШИХ платних послуг 

безпечення. підпри~ 
ПіДWlТТJl coцianь- \ ВисвітлеННJI в телепередачах мережі І Постійно 
ного іміджу під- телебачеННJI «Наше місто» роботу 
npиємців підприємств малого та середнього 

бізнесу ІнФормуванНJI через засоби 
масової інформації про дiИJIьність 
суб' єктів підприємництва міста, ви
світленНJI іх досвід, благодійництво 
та спонсорство у засобах масової 
інформації 

кп «Телестудія 
«Наше місто», 
Редакція газети 
«Обрії Батьків
щини» 

Кошти місько
гобюджету 

Кошти місь

кого бюджету 

201 01= 
20 тис 

50 тис 
ГРН •• 



3.1 О ' Проведення конкурсу у сфері гро- Ш квартал 2010 УправлінlUI Кошти , 
мадського харчування року економіки міського бl0Д- 20\ О р. 

жету . 5 тис. 
3.11. Проведення заходів по відзначенню Ш квартал 2009 УправлінНJI Кошти 1,0 тис.гр 

«Дня підприємця» Ш квартал 2010 економіки міського 
року бюджету 

2 тис. грн 
3.12. Проведення акції <<Благодійник ро- Ш квартал Відділ сім»ї та 

КУ» 2010 року молоді 

З.ІЗ. Проведення виставки-ярмарку това- Ш квартал Управління Кошти 5тис. грн. 

ровиробників Броварщини 2009 року економіки міського 
Ш квартал 2010 бюджету 
року 5 тис.грн 

З.14. Створення належ- Сприяти реконструкції та модерні- 2009-2010 роки Інвестиційна 
них умов праці зації ринків, розвитку матеріально- рада міста 

технічної бази та перетворення їх у Управління міс-
сучасні торгівельні комплекси, від- тобудування та 
критrя на їх території підприємств архітектури 
побутовогообслуговування,гро-

мадського харчування, розширення 

послуг, що надаються на ринках. 

З.l s. Проведення досліджень стосовно IV квартал Управління 
. запровадження в місті галузевих і 2010 року економіки 

територіальних «ЮІастер 

них» моделей господарювання. 

З.16. відзначення кращих платників пода- Ш квартал Oдrn 
тків серед суб' єктів малого підпри- 2009 року 
ємництва Ш квартал 



Г-- І 

3.17. І Упорядкування ді
яльності існуlOЧИХ 

об' єктів інфрастру
ктури підтримки 

підприємництва. 

3.18. 

3.19. 

ЗабезпечеИ1U1 мало

го бізнесу підгото

вленими кадрами. 

Здійснення заходів із запроваджен

ня обліку установ інфраструктури 
підтримки підприємництва різних 
форм власності. 

2010 року 
І квартал 

2009 року 

Організація впровадження навчаль- І Постійно 
них програм з основ підприємниць-

кої діяльності на базі загальноосвіт-
ніх, професійних, вищих навчаль-

них закладів та заКJIадів післядип-
ломної освіти, що сприятиме адап-

тації при роботі в ринкових умовах 

та підвищення обізнаності підпри-
ємців в сфері ведення майбутнього 

бізн~ 
Здійснення консультаційних послуг 

ДПJI підприємців, у т.ч. початківців з 

питань законодавства й оподатку

вання, менеджменту та маркетингу, 

надання допомоги підприємцям з 
розробки бізнес-планів. 

Постійно 

ІVЦIЛЬОВИЙ ПРОЕКТ: 

Управління 

економіки 

Базовий міськ

райцентр зайня-. 
ТОСТІ 

міСЬКР8Йцентр 
зайнятості 

СТВОРЕIffiЯ УМОВ для РОЗВИТКУ ІПДПРИЄМСТВ З НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ 

29 

, . 



4.1. І CТвopeHНJI >доро- І CТВOpeHНJl ~y суб'єктів гасло-
вого конкурентного дарювання, ЯК1 надають житлово-

середовища. комунальні послуги. 

4.2. І І Розміщення на інформаційних ре-
сурсах міста даних щодо підпри-
ємств різної форми власності , які 
надають житлово-комунальні послу-
ги населенню 

4.3. І СnpиииНll похра- \ При відшкодуванні 3 міського бю-
щенню умов жиТІЯ джету відсоткових ставок за креди-

в місті та запобі- тами, залученими суб'єктами малого 

гання монополізму підприємництва ДЛЯ реалізації інве-
стиційних проектів пріоритет від-

здійс-

Виконуючий обов 'ЯЗКИ міського 

голови - секретар ради 

І Il квартал 2009 УправnінНJI жи-

року тлово-

комунального 

господаЕства 

П квартал 2009 Управління 

року економіки, 

Управління жи-

тло во-

комунального 

господа ства 

IV квартал Управління 
20 1 Ороку економіки, 

Управління жи-
тлово-

комунального 

господарства 

І.В.Сапожко 



Подання: 

Виконуюча обов' язки начальника управління . .. 
еКОНОМ1КИ - заступник начальника упраВЛ1ННЯ еКОНОМ1КИ /4- Т.Г.Поліщук 

Погоджено: 

Заступник міського голови В.О.Андрєєв 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬ І УПРАВ КО ОБЛАСТІ 
І 07400 м Б ~ ЕКОНОМІКИ 
І ' . ровари, вуn.ГагаРІНI, 15, тел) факс(294) 6-29-60 

r-
it 1&, 01, 1J9 -

г Виконуючому обов'язки 
міського гоnови _ 1 
секретарю ради 

. Сапожку І.В. 
11. __ ------~за~------------

L 

cJP'l' p·f 

Прошу Вашого дозволу вивести на розгляд сесіі Броварської міської 
ради, па відбудеться 29.01.2009 року, проекти рішень: 

1. <<Про затверджеИНJI Програми розвитку малого підприємництва в 
м.Бровари на 2009-201 О роки.» 

2. «Щорічний звіт про здііісвВННJI державної peгymrropвoї попїтихи 
виконавчими органами Броварської міської ради за 2008 рік.» 

3. «Про затверджевш' допови~ рр плаву ДЇJШЬНОСТЇ з пiдroтoвки 
проектів регуJIJIТОРНИХ актів на 2009 Р1ІО); 

Заступник начальника 
упрaвniииJI економіки 

Т.Г.Поліщук 



оооа22 


	0550
	0551
	0552
	0553
	0554
	0555
	0556
	0557
	0558
	0559
	0560
	0561
	0562
	0563
	0564
	0565
	0566
	0567
	0568
	0569
	0570
	0571
	0572
	0573
	0574
	0575
	0576
	0577
	0578
	0579
	0580
	0581
	0582
	0583
	0584
	0585
	0586
	0587

